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MAJ
2016

APRIL

Fredag den 1. kl. 14.00:
Tirsdag den 5. kl. 14.00:
Torsdag den 6. kl. 17.00:
Torsdag den 7. kl. 19.30:
Fredag den 8. kl. 14.00:
Onsdag den 13. kl. 9.30:
Onsdag den 13. kl. 18.00:
Onsdag den 13. kl. 19.00:
Onsdag den 20. kl. 17.00:
Torsdag den 21. kl. 20.00:

Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Godnathistorie i Kirke Saaby kirke
Sangaften i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Debataften i Greve
Sogneaftentur til Margrethekapellet
„Luk Bibelen op“ i Hvalsø kirke
Koncert med Kammerkoret Musica

Tirsdag den 3. kl. 14.00:
Tirsdag den 17. kl. 17.00:
Fredag den 20. kl. 9.30:
Søndag den 22. kl. 15.00:
Søndag den 22. kl. 8.00:
Torsdag den 26. kl. 19.30:

Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Godnathistorie i Kirke Saaby kirke
Børnedag i Kirke Saaby kirke og Kirke Saaby præstegårdshave
Koncert i Kirke Saaby kirke
Udflugt til Søren E. Jensen i Øster Nykirke
Gospelkoncert med Steve Cameron and the Gospel Calvary
i Hvalsø kirke

Torsdag den 2. kl. 17.00:
Søndag den 5. kl. 12.30:
Tirsdag den 7. kl. 14.00:

Godnathistorie i Kirke Saaby kirke
Grundlovsfest i Kirke Saaby præstegårdshave
Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby

MARTS

Torsdag den 31. kl. 17.00:

Læsekreds i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Godnathistorie i Kirke Saaby kirke
Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård
Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
David Bowie musikgudstjeneste i Hvalsø kirke
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp i alle sogne
Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby
Mindekoncert for Ole Rønnenkamp Holst i Kirke Saaby kirke
Sangeftermiddag med Karen Margrethe Gammelby og
Erling Svendsen
Børnegudstjeneste og klovneshow i Kirke Saaby kirke og
Den gamle Skole
Skærtorsdag middag for alle i Kirke Saaby forsamlingshus og
middag i Hvalsø Sognegård
Rullende jazz – se notits i bladet
Påskemesse i Kirke Saaby kirke
Påskegudstjeneste i Hvalsø kirke med saxofonist
Erling Møllehave
Spaghettigudstjeneste i Hvalsø kirke

MAJ

Tirsdag den 1. kl. 14.00:
Torsdag den 3. kl. 17.00:
Fredag den 4. kl. 14.00:
Onsdag den 9. kl. 18.30:
Torsdag den 10. kl. 19.00:
Søndag den 13:
Onsdag den 16. kl. 9.30:
Torsdag den 17. kl. 19.30:
Fredag den 18. kl. 14.00:

for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

JUNI

Kalender

Søndag den 20. kl. 10.30:
Torsdag den 24. kl. 18.30:
Fredag den 25.:
Lørdag den 26. kl. 22.00:
Søndag den 27. kl. 10.30:
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Hvorfor er der så mange
lam i kirkebladet?

Vi spiser lam til påske, fordi
det er forårsmad, og fordi det
symboliserer påskens budskab. Jesus blev nemlig ofret
som et uskyldigt lam. I Det
Gamle Testamente kan vi læse om, at Gud sendte ti plager
over egypterne for at få Farao
til at frigive israelitterne. De
var nemlig slaver i Egypten.
Til sidst sendte Gud dødens
engel gennem landet. Israelitterne havde fået bud fra Gud
om at slagte et lam og smøre dets blod på dørstolperne til deres hjem, og her gik

dødens engel forbi. Ligesom
lammets blod reddede israelitterne, redder Jesus´ død på
korset mennesket fra at skulle dø uden håb om evigt liv.
Begrebet syndebuk har vi fra
et ritual, som jøderne gennemførte ved den årlige fest
Yom Kippur. Præsterne ved
templet tog et lam med til byens grænse. Her lagde de alle
folkets synder på det uskyldige dyr og jog det ud i ørkenen.
Det blev gjort til syndebuk,
altså til det dyr som bar menneskers synder og tog straf-

fen for dem. Syndebukken er
derfor også et godt billede på,
hvad Jesus´ død betyder. Jesus bliver flere steder i Bibelen kaldt Guds lam. Lammet
bliver brugt som symbol på
Jesus i salmer og i kirkekunst.
I kalkmalerier, altertavler og
glasmosaikker kan man ofte
finde et hvidt lam med en rød
fane, som symboliserer Jesus
efter opstandelsen. Lammets
hvide farve er uskyldens og
renhedens farve, mens den
røde farve i fanen minder om
Jesus‘ blod ved korsfæstelsen.
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Sawarabykoret starter på en frisk
Koret har eksisteret som
blandet kor siden 1994.
Nu definerer vi os som et
trestemmigt kvindekor.
Vi har en spændende tid
foran os, hvor vi skal opbygge
et repertoire. Repertoiret er
alsidigt, men som hidtil mest
klassisk.
Vi er for nylig holdt op som
kirkesanger, og det giver os
større overskud til den flerstemmige sang.
Vi vil lejlighedsvis synge en
korsats i kirken, og vi lægger
vægt på at komme ud i lokalsamfundet og bidrage, hvor
der er brug for et kor ved festlige lejligheder.
Vores faste øveaften er

torsdag kl. 19.30 på Den
gamle Skole i Kirke Saaby.
Korleder
er
organist
Anders Danman, telefon
21685189.
Nye kormedlemmer er vel-

komne, og man indplaceres i
koret efter en stemmeprøve
ved korlederen.
Se nærmere på
www.sawarabykoret.dk

Mindeord for Ole Rønnenkamp Holst
Det var med dyb sorg, at Kirke Saaby sogn
tog afsked med proprietær Ole Rønnenkamp
Holst. Han døde den 2. november efter lang
tids sygdom. Ole Rønnenkamp Holst var
gennem årene en markant skikkelse i kommunen. Han tilhørte den gamle æt af gårdmænd, der ikke kun var interesseret i at få en
god, effektiv produktion i stald og på mark.
Det åndelige interesserede også Ole Rønnenkamp Holst. Han engagerede sig i sine
unge dage i kommunalpolitik og senere som
formand gennem mange år for Kirke Saaby
menighedsråd. Ole Rønnenkamp Holst noterede sig i høj grad, at Gud var ved hans
side. Selv i sin afmagt, spækket med medicin
og plaget af smerter, hvor andre bilder sig
ind, at Vorherre har forladt dem, og at de
er alene, følte han, at det evige var ved hans
side. Det gjorde Ole Rønnenkamp Holst generøs livet igennem. Han misundte aldrig
andre deres succes. Tværtimod! Han viste,
hvad medglæde er. Når Gud er generøs og
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livet er generøst, må vi også være generøse.
Og generøsiteten udtrykker sig blandt andet
gennem gæstfriheden. Gården Vennelyst,
som var Ole Rønnenkamp Holst fødested og
livssted, er i flere generationer et eksempel
på, at det er en lyst at have venner på besøg.
De næsten månedlige sammenkomster med
den gode mad og vin og stemning var præget
af, at det evige var i nærheden. Der blev sunget bordvers og sange fra højskolesangbog
og salmebog og talt hjerteligt om liv og død,
og for den gæst, der ikke lod sin snusfornuft
blokere for dybere indsigter, sad Jesus med
til bords og spiste gammeldags dansk mad
med sølvbestik af mågestellet. Mange føler
efter Ole Rønnenkamp Holsts død, at Kirke
Saaby sogn har mistet et uerstatteligt menneske. Der vil blive afholdt mindekoncert
for Ole Rønnenkamp Holst i Kirke Saaby
kirke den 17. marts kl. 19.30.
Ære være Ole Rønnenkamp Holsts minde!

Hestons lammekølle
Mad til påsken
En opskrift fra den nyudkomne bog Dagligt Brød, udgivet på Bibelselskabets
forlag.
Opskriften er af forfatter Kristian Ditlev Jensen.
Bogen Dagligt Brød er spækket med opskrifter og madfortællinger af Jørgen
Leth, Hella Joof, Sørine Gotfredsen, Benny Andersen, Poul Joachim Stender,
Dan Jørgensen, Carsten Berthelsen, Pia Kjærsgaard, Mikael Berthelsen, Nana Wad, Christian Bitz og Kristian Ditlev Jensen.
1 lammekølle – gerne mellem 1,8 og 2,2 kilo
havsalt
3 spsk jordnøddeolie
12 ansjoser i jomfruolivenolie, drænede og delt på langs
6 fed hvidløg, skrællede og halverede
eventuelt lidt sødmælk
20 gram frisk rosmarin- det er ca. 7-8 kviste
Gnid lammekøllen med salt. Blanchér eventuelt hvidløgene i lidt mælk- det
runder smagen. Varm olien op i en stegepande over stærk varme. Når olien
ryger, steges lammet på alle sider, indtil det er gyldent. Fjern det fra panden og
placér det på et skærebræt. Med en skarp kniv skæres der med jævne mellemrum små lommer i lammekøllen. Med en lille ske vrides hullerne større, og de
fyldes med ansjoser, hvidløg og halvdelen af rosmarinen. Placer de resterende
rosmarinstilke i bunden af en bradepande og læg lammet ovenpå. Hæld 150
ml vand i bunden af panden og steg lammet som normalt. Man plejer at stege
lammekøller i 25 minutter per 500 gram plus 25 minutter ekstra. Så bliver
kødet cirka medium, men brug ellers et stegetermometer og steg det, som du
nu selv vil. Lad stegen hvile, viklet ind i stanniol, i mindst 30 minutter.
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Fra kirkefremmed til
katolsk ordenssøster
- en rejse ind i troen
Kirkespisning den 9. marts kl. 18.30 i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole
Søster Maria er nonne. Hun vil fortælle om,
hvordan hun i bøn ligesom er blevet hvisket
længere og længere ind i kirken. - Hvordan det
er gået til, at hun med afsæt i en lykkelig tresser/halvfjerdserbarndom, med alt hvad den
bød på af frihed og muligheder, nu er lykkelig
som katolsk ordenssøster.
Undervejs vil Søster Maria fortælle lidt om
bønnen i dens forskellige former: Om den personlige bøn, om bøn i kreativt arbejde - og
om kirkens bøn, den der samler kirken til et
bedende fællesskab og gør den til træfpunkt
for Gud og mennesker.

USA – amerikansk identitet
og selvopfattelse
Morgenmøde den 16.
marts kl. 9.30 i Den gamle
Skole, Kirke Saaby
Samuel Stender studerer
amerikanske studier ved
Syddansk Universitet. Som
optakt til det kommende
amerikanske præsidentvalg
vil han give en introduktion til USA’s fascinerende
historie og kultur. Igennem
tiderne har amerikanerne igen og igen været vendt
og drejet. Hvad vil det sige
at være borger i Guds eget
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land? Selvom størstedelen af
den amerikanske befolkning
oprindeligt stammer fra det
europæiske kontinent, blev
de med tiden alligevel usædvanlige amerikanske. Ofte
så amerikanske, at vi europæere har svært ved at forstå deres mentalitet og selvopfattelse. Foredraget er en
rejse gennem udviklingen af
amerikansk identitet og selvopfattelse. Det begynder ved
USA‘s fødsel og slutter ved
nutiden. Denne rejse er både
morsom og tankevækkende.
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Ny
kirkesanger
I dette forår vil
Pitstop for sjælen
være lidt anderledes.

i Hvalsø Kirke onsdage kl. 17.00
den 2/3 -23/3 - 6/4 - 13/4 11/5 - 25/5 i 2016
Vi vil ”lege” lidt med de bibelske tekster,
meditere over dem, og bagefter er der rum
for at tale om, hvordan vi hørte historien med mere tid til stilhed. Metoden kaldes
"Godly Play", og er en meditativ forkyndelses
måde.
Kom selv og oplev det!
I maj er fokus på altertavlen. Siddende med
ansigtet mod alteret vil vi meditativt tage
udgangspunkt i altertavlens udsmykning.
Den 11. maj vil der være nadver, som en del
af Pitstop for sjælen.

Påskeopstilling
Kom i Hvalsø kirke og nyd påskeopstillingen med de bibelske
figurer.

Da vores faste kirkesanger
gennem 21 år har valgt at
stoppe med udgangen af
december, har vi ansat en
ny.
Velkommen til vores
nye Kirkesanger Helene
Gerup, som mange måske allerede har stiftet bekendtskab med, da hun
har været fast vikar siden
december. Hun har været
kirkesanger på Omø og
Agersø.
Helene er ansat som
kirkesanger
i
Hvalsø
og Særløse kirker pr. 1.
marts.
Menighedsrådet
byder Helene velkommen,
og glæder sig meget til vores fremtidige samarbejde.
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Mariæ
bebudelses
dag

Søndag den 13. marts
Kirke Saaby kirke kl. 9
Kisserup kirke kl. 10.30

Fladt land og høj himmel
– maleren Emil Noldes liv
og billeder

Musik til Maria med Therese Harris Buus Nielsen,
bl. a. Griegs Ave Maris
Stella.

Mindekoncert

Kirke Saaby kirke torsdag den 17. marts kl.
19.30
Koncert til minde af Ole
Holst. Yuzuru Hiranaka
og Anders Danman, orgel. Med medvirken af Sawarabykoret. Musik af bl.
a. J. S. Bach, Mozart og
Gade.

Børnegudstjeneste
med efterfølgende klovneshow og æggejagt
Palmesøndag den 20.
marts kl. 10.30 i Kirke
Saaby kirke
Børnevenlig gudstjeneste,
klovnen Tape kommer på
besøg, og der jagtes påskeæg i præstegårdshaven.
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Foredrag ved sognepræst i Sæby og Gershøj Helene W.
Rasmussen - Eftermiddagsmøde fredag den 4. marts kl.
14.00 i Hvalsø Sognegård
De modne marker, efterårsskyerne, det flade landskab. Dette
landskab, hvor intet træ bryder billedfladen, og hvor en pæl bliver et monument, det drager mig til sig, har maleren Emil Nolde sagt. Mange ville sikkert undre sig over, at han slog sig ned
på den flade, ”kedelige egn”, hvor der hverken findes skove,
bakker eller bjerge, og hvor der ikke engang vokser træer langs
bredden på de små vandløb. Vi ved godt, at vores landskab er
beskedent, men til gengæld for den kærlighed, man giver landskabet, giver det den intime iagttager uendelig meget af stille,
inderlig skønhed, barsk storhed og stormende vildt liv.
Det er marsklandskabet omkring Tønder i det vestlige Slesvig, Nolde beskriver i disse vendinger. Her blev han født i
landsbyen Nolde i 1867 i et grænseland, der til skiftende tider
har hørt til henholdsvis Danmark og Tyskland. Det er ganske
ejendommeligt og ikke altid lykkeligt at være født i et grænseland, hvor for og imod, her eller hisset tegner sig skarpere end
andre steder. Den, der bliver født midt i sit hjemland, bliver
sparet for megen forvirring og mange opgør, som man må gennemleve i grænselandet… siger Nolde, og tilføjer, jeg elskede
mit land og skuede uden bitre følelser mod nord og syd.
Foredraget vil handle om Noldes liv, hans udfordringer som
kunstner og om hans billeder.
Af hensyn til kaffen, må man meget gerne tilmelde sig hos:
Marion & Bent - tlf. nr.: 22 36 13 51, e-mail: marionfaber@
hotmail.com.
Arrangementet er gratis, og alle er meget velkomne.
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Bowie i kirken
En David Bowie musikgudstjeneste i Hvalsø kirke torsdag den 10. marts kl. 19.00

Skærtorsdagsmiddag i
Hvalsø
Skærtorsdag den 24.
marts kl. 19.00 i Hvalsø
Sognegård.

Vi er glade for at kunne invitere til Bowie i kirken.
Pastor Tommy Corfixen ledsaget af pianist Kenneth Reiner
har været her med Leonard Cohen, denne gang er de tilbage
med et brag af fortolkninger af David Bowies sange.
David Bowies død har lagt verden i chok. Ingen kendte til
hans truende sygdomme, men en forventningsfuld verdens
presse stod klar til udgivelsen af hans nyeste album Black Star.
Corfixen er kendt fra det Bowie-inspirerede firserband Defilm, og han vil knytte Bibelens og Bowies tekster sammen, så
begge parter nyder godt af det.
Det bliver en bevægende aften og af meget høj kvalitet.
Alle er naturligvis velkomne. Vi glæder os til en stor oplevelse.

Traditionen tro spiser vi
en god middag skærtorsdag efter nadvergudstjenesterne i Særløse kirke,
som finder sted kl. 16.30,
og Hvalsø kirke kl. 18.00.
Pris for spisning: 60 kr.
Tilmelding til Sven Ulrik Terp, tlf.nr.: 29128063,
e-mail: svut@km.dk senest
den 17. marts.
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Skærtorsdag
i Kisserup kirke
Torsdag den 24. marts
Nadvergudstjeneste i Kisserup kl.
16.00

Karen Margrethe
Gammelby
vil inspirere os
Fredag den 18. marts kl. 14.00 i
Hvalsø Sognegård
Karen Margrethe Gammelby, som er
organist i Udby kirke, og en fremragende pianist, vil levendegøre samt
spille til et udvalg af Højskolesangbogens dejlige sange. Vi kender Karen fra tidligere arrangementer i
sognegården og glæder os til gensyn.
Højskolesangbogen er blevet meget
populær i den senere tid - så kom og
syng med.

Faktaboks

til morgenmøderne
Morgenmøderne har en pris på 30 kr.
for morgenmad og foredrag og ”en
lille en til ganen”. Ingen tilmelding.
Morgenmøderne begynder 9.30 og
afsluttes kl. 11.00.
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Skærtorsdag i Kirke
Saaby kirke og Kirke
Saaby forsamlingshus
eller en af delene
Torsdag den 24. marts kl. 18.00
Gudstjeneste i Kirke Saaby kirke med den nye kirkesanger.
Therese Harris Buus Nielsen og mezzosopran
Josefine Weber Hansen fremfører bl. a. Pergolesis
Stabat Mater med Anders Danman ved orglet.
Herefter kan man gå med i forsamlingshuset til
påskemiddag hos den nye vært Jesper. Der vil stå
kokke foran forsamlingshuset og grille påskelam og
okse. Arrangementet er for alle, og de, der ikke ønsker at deltage i gudstjenesten, kan møde direkte i
forsamlingshuset kl. 18.30.
Menu:
Buffet m/grillet dansk lam & grillet dansk oksestriploin, kartoffelgratin m/friske krydderurter,
stegte kartofler m/ramsløgpesto, spinatsalat m/
syrnet fløde & vinaigreflæsk, blandede nye salater,
salat af blomkål m/springløg & syltet citron, spidskålstzatziki & oliven.
Hertil hjemmebagt surdejsbrød & foccaciabrød.
Pris i alt per person: 188,00 kr. Tilmelding til
forsamlingshuset på tlf. 46492046 eller til Poul
Joachim Stender på pjs@km.dk.
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Del søndag den 13. marts med verdens
fattigste kvinder
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
Bliv indsamler i Hvalsø, Særløse, Kisserup eller Kirke Saaby sogne
Kontakt snarest sognepræst Poul Joachim
Stender på tlf. 46492117 eller pjs@km.dk, og i
Hvalsø: Eva Hornstrup, tlf.nr.: 46407407, hvis
du vil være indsamler.
Når krig og konflikter driver millioner af
mennesker på flugt, når oversvømmelser forårsager død og ødelæggelse, eller når langvarig
tørke fører til sultkatastrofe, rammes kvinder
og børn hårdest. Derfor sættes der fokus på
kvinder ved årets indsamling søndag den 13.
marts. Når vi styrker kvinderne, kommer det
ikke kun dem selv, men også deres familie og
lokalsamfundet til gode.
DEL din søndag med verdens fattigste kvinder og meld dig som indsamler. Der er akut
brug for din hjælp.

Langfredag Sognekirkerne on the
road - igen
Fredag den 25. marts
På denne dag holder vi ikke gudstjeneste i vore kirker.
I stedet kommer kirkerne rundt i sognene på ladet af en lastbil lastet med 2 præster og
Simons band med musikerne Daniel Som Hansen, Thomas Cortes, Simon Hinz og sangerinden Maj Kjeldsgaard.
Minigudstjenester langfredag på 15 minutter ved Poul Joachim Stender og Birgit Svendsen.
Steder:
Kl. 10.30:
Kl. 11.00:
Kl. 11.30:
Kl. 12.00:
Kl. 12.30:
Kl. 13.00:

Parkeringspladsen ved Rye kirke
Ejby ved parkeringspladsen ved Netto
Plænen overfor købmanden i Kirke Sonnerup
Gadekæret i Vester Såby
Gadekæret i Kirke Såby
Busholdepladsen i Kisserup
11
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Påskefejringen i
Kirke Saaby
og
Kisserup kirker
Lørdag den 26. marts kl. 22.00
i Kirke Saaby kirke
Natteandagt med absolution,
mørklagt kirke og smuk musik.
Søndag den 27. marts kl. 9.00
i Kirke Saaby kirke og 10.30 i
Kisserup kirke
To lurblæsere markerer Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lurerne stammer fra bronzealderen,
er ca. 3000 år gamle og således et
af verdens ældste instrumenter.
Mandag den 28. marts kl. 9.00
i Kirke Saaby kirke
Fejringen af Jesu Kristi opstandelse fortsætter.

Påskedagsgudstjeneste
i Hvalsø kirke, søndag d. 27.
marts kl. 10.30
Evangeliet om Jesu Kristi opstandelse får ved denne gudstjeneste
tilført ekstra påskelys.
Erling Møllehave fra Kr.
Saaby, mest kendt som foredragsholder og skribent, er også
en udmærket saxofonist. Han vil
spille for på salmerne, samt give et par iørefaldende gospel- og
popnumre.
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Spaghettigudstjeneste i
Hvalsø kirke
Torsdag d. 31. marts 2016 kl. 17.00
Kom til forårets spaghettigudstjeneste i Hvalsø kirke.
Vi starter i kirken med en kort, hyggelig og børnevenlig gudstjeneste.
Efterfølgende spiser vi sammen i sognegården –
spaghetti og kødsovs.
Alle er meget velkomne, store som små. Maden koster 30 kr. pr. voksen, børn spiser gratis, og 50 kr. for en
familie.
Tilmelding til Maria Brink Hesel senest den 24. marts
på tlf.: 23302282 eller mail: mbh@km.dk.

På kanten af livet med
Per Larsen
Eftermiddagsmøde med Per
Larsen tidl. chefpolitiinspektør
fredag den 1. april kl. 14.00 i
Hvalsø Sognegård
Per Larsen er Københavner med
stort K, der er glad for at kunne
fortsætte med at arbejde for den by,
han holder af, selv om han nu er holdt ved politiet.
Per Larsen har bl.a. stået i spidsen for efterforskningen
1988-91 af Blekingegade-sagen og af kriminaliteten i forbindelse med rockerkrigen 1996-97. Per Larsen har ofte
optrådt som talsmand for politiet i medierne. Snart 40
år blev det til i politiet, og vi kender bl.a. Per Larsen fra
alle kampe mod f.eks. autonome og bandemedlemmer.
Per Larsen vil også løfte sløret for nogle af politiets store
opgaver, herunder gennembruddet i Blekingegade-bande
sagen. Per Larsen blev således, sammen med Ove Dahl
for Københavns Politi, hvad deres gode kollega Hans Jørgen Bonnichsen blev for PET, og som Niels Brinch nu er
for TV2, nemlig kompetente og populære offentlighedspersoner.
Af hensyn til kaffen, må man meget gerne tilmelde sig
hos: Marion & Bent tlf. nr.: 22 36 13 51, e-mail: marionfaber@hotmail.com.
Arrangementet er gratis, og alle er meget velkomne.
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„En ikke forstået drøm er som et uåbnet
brev …“ C. G. Jung
Eftermiddagsmøde med Ida Lester fredag den 8. april kl. 14.00 i Hvalsø Sognegård
… som et brev i et andet sprog end hverdagens, idet drømme taler i billedsprog – ikke i tankens
sprog. Alle kulturer har tillagt drømme betydning. Og nu ved vi, at alle drømmer, og at det er
afgørende for vores psykiske sundhed – også hvis vi ikke husker vores drømme. Drømme har
altid optaget mennesker. Og der udgives fortsat med jævne mellemrum bøger om drømme.
Ida Sofie Lester har arbejdet med andres og egne drømme i over 30 år og vil fortælle om drømmenes forunderlige og kraftfulde sprog og budskaber.
Bl.a. fra Bibelen, som flere steder omtaler drømme,
der får vigtig betydning iflg. beretningerne. Ida vil
komme ind på forskellige typer af drømme og vil
fortælle nogle anonyme cases fra sin praksis – og
nogle fra det personlige liv – som eksempler på,
hvad drømme kan bruges til i nutiden.
Ida Sofie Lester, voksenunderviser, billedkunstner, Exam. Kunstterapeut, medlem af Dansk Psykoterapeutforening.
Af hensyn til kaffen, må man meget gerne tilmelde sig hos: Marion & Bent tlf. nr.: 22 36 13 51,
e-mail: marionfaber@hotmail.com.
Arrangementet er gratis, og alle er meget velkomne.

Therese Harris Buus
Nielsen
Kirkesanger i Kirke Saaby og Kisserup
kirker fra 1. februar
Therese er 23 år gammel. Hun har tidligere
været kirkesanger i Vejleå kirke, syngende tjener i Teaterkælderen og kirkesanger i Boholte
kirke. Hendes fantastiske stemme er trænet
hos operasangere som Ken Querns og Hanne
Fischer. Hos sanglærerne Johannes Mannov
og Hanna Hjort har hun gennemgået konservatorieforberedende uddannelse. Menighedsrådet byder Therese velkommen til kirkerne
og glæder sig meget til samarbejdet.
13
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At synge
er den
enkleste
form for
glæde!
Syng foråret ind i Den
gamle Skole over for kirken i Kirke Saaby
torsdag den 7. april kl.
19.30.
Organist Anders Danman og Sawarabykoret
indbyder traditionen tro
til sangaften, hvor vi synger fra højskolesangbogen
efter deltagernes valg.
I pausen er der kaffe/te
og hjemmebag.
Kom og ønsk en sang!

Morgenmøde

Den 13. april kl. 9.30 i
Den gamle Skole, Kirke
Saaby
Borgerservice i Lejre er på
besøg.
Hvad er Borgerservice?
Hvem er folkene bag Lejres Borgerservice? Hvorfor skal det hele være så
digitaliseret?
Mød Dorthe Maya Johansen og hendes kollega,
der giver svar på helt konkrete, praktiske spørgsmål.
14

Holbæk Naturkirkegård
- en sensation

På vores årlige sogneaftentur besøger vi Margrethekapellet og
naturkirkegården. Her får vi en meget interessant rundvisning,
hvor hele historien om tilblivelsen bliver beskrevet, og det (forhåbentligt) midt i, at alle de tusinder af forårsblomster er i fuldt
flor midt blandt andre skulpturer, som har hver deres egen historie.
Efter rundvisningen er der kaffe.
Rundvisningen starter onsdag den 13. april kl. 19.00 på
adressen: Anders Larsensvej 6, Holbæk.
Det er en „kør-selv-tur“. Tilmelding er nødvendig senest
mandag den 11. april til:
Erling Svendsen, e-mail:erlingsvendsen@post.tele.dk. Tlf.
nr.: 46408027

Debataften
Onsdag den 13. april fra kl.18.00 til ca. kl. 21.30
Hvordan rekrutteres nye menighedsrådsmedlemmer?
Distriktsforeningen er arrangør af en debataften med oplæg
ved sognepræst Poul Joachim Stender, bestyrelsesmedlem i
Landsforeningen Bodil Therkelsen og menighedsrådsmedlem
Preben Vive.
Oplægsholderne vil komme med deres bud på: Menighedsrådets arbejde, Hvad med kirkelivet og det at være menighedsrådsmedlem.
Vi begynder med en sandwich, kl. 18.30 er der oplæg.
Efter indlæggene vil der være fri debat.
Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig på
E-mail: post@hoegstrup.com eller tlf.nr.:2084 2239.
Sted: Johanneskirken, Skoleholmen 9, 2670 Greve.
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Kammerkoret Musica

Hvalsø kirke torsdag den 21. april kl. 20.00
Kammerkoret Musica blev dannet i 1986 og har siden udviklet
sig til at blive et af landets førende kammerkor. Koret består af
ca. 20 ambitiøse amatørsangere mellem 20 og 45 år. Koret har
vundet adskillige priser i internationale korkonkurrencer, senest i oktober 2015 i Canta al Mar i Calella, Spanien, med priser for bedste blandede kammerkor, bedste program og bedste
dirigent. Korets dirigent kommer fra Portugal og hedder Filipe
Carvalheiro. Dette fremragende kor kan vi nu få fornøjelsen af
at høre i Hvalsø kirke med et spændende program, som fører os
gennem musikhistorien - fra middelalder til modernisme - med
en række værker, der på hver deres måde markerer et nybrud i
musikken. Koncerten varer ca. 1 time.

‘Luk Bibelen op’

- med afslutning af forårets minikonfirmander i
Hvalsø kirke onsdag den 20. april kl. 17.00
’Luk Bibelen op’ er…
• et alternativ til de velkendte og elskede spaghettigudstjenester.
• henvender sig også til børn og børnefamilier.
• hyggeligt, afslappet og helt uhøjtideligt.
• med bibelfortælling i centrum.
Vi mødes og starter i sognegården, hvor vi spiser noget
let aftensmad sammen. Derefter går vi alle op i kirken,
hvor vi skal høre bibelfortælling og synge. Minikonfirmanderne vil desuden synge og danse for os.
Alle er meget velkomne.
Af hensyn til maden må I gerne melde jer til hos Maria
Brink Hesel senest den 13. april på tlf.nr: 23302282 eller
mail: mbh@km.dk. Maden koster 30 kr. pr. voksen, børn
spiser gratis, og 50 kr. for en familie.
Har I yderligere spørgsmål, må I altid henvende jer.

Sogneudflugt
Søndag den 22. maj er
gudstjenesterne i sognets
kirker erstattet af en sogneudflugt til Øster Nykirke, hvor vores hjælpepræst
Søren E. Jensen vikarierer.
Turen starter fra Sognegården kl. 08.00, hvor
bussen sætter kursen
mod Storebæltsbroen og
Jylland. Vi ankommer til
kirken kl. 10.45 og gudstjenesten starter kl. 11.00.
Efter gudstjenesten vil det
lokale menighedsråd være
vært ved et glas vin. Frokosten indtager vi på en
lokal kro kl. 13.00. Efter
spisningen besøger vi den
forsvundne bro, inden
turen i bussen går tilbage til Hvalsø. Forventet
hjemkomst kl. 18.00. Læs
på næste side om den forsvundne bro.
Deltagerpris kr. 100,som dækker bustur og frokosten.
Tilmelding senest onsdag den 18. maj til Peter Witthøft Rasmussen
tlf.nr.: 2172 0963 eller
på e-mail: kirkehvalsoe.
sogn@km.dk
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Børnedag i
Kirke Saaby
Præstegård
Fredag den 20. maj
kl. 9.30
Traditionen med en stor
børnedag i Kirke Saaby
kirke og præstegårdshaven
for dagplejebørn, børnehavebørn og hjemmegående børn fortsætter.
Også i år kan vi byde
på:
Besøg i kirken
Klatretur op i tårnet
Sang og musik
Klovnen Tapé
Midtsjællands største
kagekone
Økologisk saftevand i
spandevis
Sjove legeting
Frugt og grønt
Og en masse god stemning

Pinsen
er festen for Helligåndens
komme, som falder 50 dage
efter påske. Ordet pinse kommer af det græske ord pentekoste, som betyder den halvtredsindstyvende.  
Pinse er efter jul og påske kirkens tredje store højtid. Her
fejres det, at Helligånden kom
til disciplene og gjorde dem i
stand til at forstå og tale alle sprog, så de kunne gå ud i
verden og fortælle om Jesus til
alle folkeslag.
16

Besøg af Musikhögskolan
i Malmø
Kirke Saaby kirke søndag den 22. maj kl. 15.00
Dugfrisk barok og anden instrumental- og vokalmusik med ensembler fra Musikhögskolan i Malmø under ledelse af Cecilia
Kjelldén og Anders Danman.

Den forsvundne bro
Broen er 50 meter lang, 14 meter høj og har i 85 år ligget skjult
i midten af en massiv jorddæmning, der gik på tværs af Gudenådalen.
- Broen er en imponerende konstruktion af stål, der er som
taget ud af en gammel westernfilm. Det er utroligt, at det kæmpe bygningsværk har ligget helt skjult og velbevaret i dæmningen i så mange år, siger naturvejleder Jan Kjærgaard fra Naturstyrelsen i Søhøjlandet.
Horsens Kommune begyndte i foråret at fjerne dæmningen
cirka 10 kilometer nordvest for Horsens. Målet var at skabe fri
passage for ørreder og andre fisk, der gyder i Gudenåen. Og
midt i arbejdet dukkede den gamle jernbanebro frem af jorden.
Kommunen kan nu se frem til at have en ny turistattraktion
på kortet, da jernbanebroen ligger i forbindelse med naturstien
mellem Horsens og Silkeborg. Derudover vil jernbaneentusiaster fra hele Danmark utvivlsomt have interesse for at se nærmere på den ”forsvundne” jernbanebro.
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Grundlovsmøde med
kræmmermarked

Godnathistorie

Søndag den 5. juni kl. 12.30

Godnathistorie – det’
da hyggeligt!
Glem kødgryder og ulvetime og flyt familien over
i kirken til dejligt samvær
og ”næsten gratis” mad.
Der fortælles hver den
første torsdag i måneden
på fortælletæppet i Kirke
Saaby kirke kl. 17-17.30.
Bagefter er der fællesspisning i Den gamle Skole for 20 kr. pr. næse fra 15
år og opefter.
Børnene spiser gratis.
Godnathistorie er for
de mindste børn fra 2-8
(men alle børn og søskende er velkomne) sammen
med deres familier.
Tilmelding til kateket.
tinneleth@hotmail.com
senest tirsdagen før.

Årets grundlovstaler er Johanne Schmidt-Nielsen, folketingsmedlem for Enhedslisten.
Desuden gymnastikopvisning, underholdning med spillemandsmusik, rockmusik, slushicemaskine, kaffe og kageboder,
hotdogvogn, ølbod med mere. Tre hotte unge mænd fra København ankommer med en isbar og kreerer is, som aldrig før
er blevet smagt i Kirke Saaby. Isbaren er efter kort tid blevet
trendy til fester i København
Grundlovsmødet er blevet et stort trækplaster. Blandt andet
på grund af de boder, der er tilstede i præstegårdshaven. Det
koster ikke noget at have en bod, og der er som regel godt salg
i alle boder. Tilmeld din bod nu til pjs@km.dk eller 46492117.
Medbring selv bord, og hvad der behøves til en bod. Vi håber
igen i år at have 20-30 boder. Velkommen.

Vi mødes følgende torsdage:
• 4. februar
• 3. marts
• 7. april
• 12. maj
(NB: 2. torsdag!)
• 2. juni
Vi ses!

Lolland i toppen
Kirke Saaby-Kisserup inviterer til menighedsudflugt til
Lolland onsdag den 14. september
Kryds i kalenderen allerede nu.
Hurtig tilmelding nu - pladserne er hurtigt udsolgt.
Pris 120 kr.
17
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Bibelkredsen på
vej ind i
foråret med
Matthæus
Har du lyst til at lære Matthæusevangeliet at kende?
Vil du gerne diskutere og
fortolke et bibelsk skrift?
Prøv det til bibelkredsens
møder under kyndig vejledning af cand. theol.
Birgit Melgaard. Datoerne er 2. marts, 6. april og
11. maj kl. 14 i Den gamle
Skole, Kirke Saaby.

Faktaboks

til

kirkespisningerne
Kirkespisningerne
koster 65 kr. per person.
Prisen er inklusiv en hovedret, kaffe med småkager og et glas vin/soda
vand/øl. Tilmelding på
e-mail eller telefon til Helle Möbius tlf. 22118117
eller helle@mobius.by eller pjs@km.dk. Aftenen
består af en kort andagt
i kirken, middag og foredrag i Den gamle Skole.
Kirkespisningen indledes
i kirken kl. 18.30 og er afsluttet kl. 21.
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Steve Cameron and
The Gospel Calvary
Hvalsø kirke torsdag den 26. maj kl. 19.30
Gospel- og soulsangeren
Steve Cameron fylder
denne aften hele Hvalsø
kirke med sin store fyldige stemme, hjertevarme
og charme. Med sig har
han sit kor ”The Gospel
Calvary” på 10 sangere. Steve, der er søn af
gospelsangerinden Etta
Cameron og har turneret med hende i tyve år,
har formået at videreføre
hendes stærke og passionerede gospeludtryk på
sin egen måde. Efter Etta
Camerons død i 2010 har Steve Cameron videreført og sat sit
eget præg på den ægte amerikanske gospelmusik til stor glæde
for rigtig mange gospelelskere. Man vil kunne opleve en koncert med musikalske minder fra Etta Cameron‘s mange koncerter. Repertoiret er håndplukket ud fra Ettas favoritter og er
en blanding af gospel og evergreens.

Læsekredsen i Kirke
Saaby
Læsekredsen i Den gamle Skole i Kirke Saaby
En god bog provokerer, forarger, rusker op i vante forestillinger, sætter tanker i gang og vækker måske genkendelsens glæde.
Vi mødes for at diskutere månedens bog den første
tirsdag i måneden kl. 14.
Har du lyst til at være med, bare enkelte gange eller
måske hver gang, giver du blot besked til Helle Lundø
Jensen: hellelundoe99@gmail.com eller tlf. 20813044

DIVERSE

BABYSALMESANG
– gå foråret i møde fuld af
musik, sammen med din
baby!
Alle babyer på 2-9 mdr. inviteres sammen med deres forældre eller bedsteforældre til
at gå til babysalmesang i Kirke Saaby kirke.
Hver tirsdag kl. 10-10.45
åbner kirke- og kulturmedarbejder Tinne Leth kirkedøren
til en opvarmet kirke, hvor en

glad og hyggelig stund venter
med salmer, sange, bevægelse
og bobler.
Alle kan være med. Forløbet bygger på gentagelser
med korte salmebidder, sange
eller remser. Børnene vugges,
og der danses med dem i favn
på meget enkle trin, i cirkel
eller på linje, der sidder hurtigt i fødderne.
Der er ingen tilmelding,
det er gratis, og man kan hop-

pe på og stige af, som det nu
passer i kalenderen.
Mad og bleskift kan sagtens ske i kirken.
Første gang: tirsdag den 2.
februar.
Sidste gang: tirsdag den
28. juni.
NB: ingen babysalmesang:
tirsdag den 23. februar
tirsdag den 22. marts

Vi ses hver anden fredag lige efter skole.
I Juniorklubben laver vi alle
mulige ting, der er spændende eller sjove eller hyggelige.
Det med kirke kommer ind i
måden, vi er sammen på, eller
gennem fortællinger mm.
Du skal være tilmeldt klub-

ben via dine forældre, der
sender mig en mail på kateket.tinneleth@hotmail.com.
Vi ses første gang: 19. februar.
Sidste gang før sommeren:
13. maj.

JUNIORKLUB
- er for alle børn i 4.-6.
klasse!
Klubben er for dem, der ikke
fik helt nok kirke eller hygge
eller saftevand som juniorkonfirmander. Eller for dem,
der ærgrede sig over ikke at
have været med.

JUNIORKONFIRMAND
- er for alle børn i 3. klasse
i Kirke Saaby skole – eller
bosiddende i Kirke Saaby
og Kisserup sogne!
Juniorkonfirmand er for piger
og drenge, der gerne vil gå på
opdagelse i kirken, den kristne tro og folkekirkens højtider.
Vi mødes 10 gange i Den
Gamle Skole lige efter skole

på tirsdage kl. 14.35-16.15
Kirke- og kulturmedarbejder
Tinne Leth venter inden døre
med sjove lege, fortællinger,
ture i kirken, saftevand og
kiks – og ikke mindst rar og
afslappet hyggetid sammen.
Er du nysgerrig og har få
eller mange spørgsmål om
Gud og tro, så meld dig til på
kateket.tinneleth@hotmail.
com senest tirsdag den 9. fe-

bruar kl. 10.00. På tilmeldingen skal der stå, om der må
tages fotos af dig, og om de
må bruges på hjemmeside eller foldere.
Vi mødes tirsdag den 9.
februar-26. april i Den gamle Skole (alternativt i konfirmandstuen i præstegården).
NB: ingen JK: 23. februar
+ 22. marts!
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De kom, de sang, de sejrede
- En hjertelig tak til et fint kor
Sawaraby-koret blev startet i januar 1994 af
Kirke Saabys daværende organist Yuzuru
Hiranaka. Ordet Sawaraby stammer fra en
ode i et kendt japansk digt og betyder frisk,
ung, livet foran dig. Kort tid efter korets start
overtog sangerne funktionen som kirkesanger
i Kirke Saaby og Kisserup kirker. Det betød at
der ikke kun var en, der sang for til gudstjenester, vielser, bisættelser, begravelser. Pludselig
var der et stort kor fuld af dejlige, varme mennesker og med hver deres levende røst. I alle
de mange år Sawarabykoret har fungeret som
kirkesanger, har de gjort det fantastisk. De er kommet velforberedte
til deres arbejde, de har sunget af
deres lungers fulde kraft, de har
skabt en varm og hjertelig stemning
i kirken. Både menighedsråd, kirkens ansatte og kirkegængerne har
været overordentlig glade for korets
store indsats. Der skal derfor lyde
en kæmpe tak for Sawarabykorets
virke som kirkesanger. Der er ingen
tvivl om at alle vil komme til at savne koret. Men alting har sin tid. Og

det er dejligt at vide, at koret fortsætter under
samme, smukke navn og hver torsdag aften vil
øve i Den gamle Skole, og at koret også ved
forskellige lejligheder vil dukke om til kirkens
arrangementer. Sawarabykoret er nu et kor
uden forpligtelsen til at synge ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Af hele mit hjerte
kan jeg varmt anbefale at synge med i koret,
der altid står åbnet for nye medlemmer. Ring
eller skriv til kirkens organist, Anders Danman, og prøv at være med til en øveaften.
Poul Joachim Stender, sognepræsten.

Menighedsråd er igangsættere
Til november skal der være
valg til menighedsrådet. Det
kan foregå ved ”fredsvalg”d.v.s. at det nye menighedsråd
sammensættes på et opstillingsmøde og fungerer i de
kommende 4 år. Hvis der opstilles flere lister, skal der afholdes valg.
Der er rundt omkring i sognene en ofte ringe interesse
for, hvem der bliver valgt ind
i menighedsrådene.
Det er forkert – for disse
20

mennesker har en betydelig
indflydelse på, om det åndelige og folkelige liv skal trives i
sognet – eller ej. Det vil måske styrke interessen hos folk,
når de får indblik i, hvad der
er menighedsrådenes opgaver.
Den vigtigste er naturligvis
varetagelsen af kirkens praktiske anliggender og dens økonomi:
- bestyre de to kirker og kirkegårde samt præstegården
og sognegård.

- ansætte kirkefunktionærerne (organist, graver, kirkesanger o.a.) og føre tilsyn
med deres arbejde.
- bestyre de midler , som
indkommer over den kirkelige ligning.
- vælge sognets præst og stiftets biskop.
Det er tillige en stor og vigtig opgave for menighedsrådets folkevalgte medlemmer
at være med til at fremme
det kirkelige liv i sognet.

DIVERSE

”SÅBYNODERNE”
Sæsonens første halve år har været ganske forrygende for det efterhånden 18 medlemmer
store kor.
Det har selvfølgelig været julen, der har optaget koret i perioden.
Vores træning resulterede i tre flotte koncerter begyndende i Saaby Kirke, og afsluttende i kæmpekirken, Sct. Johannes på Nørrebro
i København.
Begge steder sammen med Sawarabykoret
og børnekor og Kantori fra Sct. Johannes Kirke på Nørrebro i København.
I sidstnævnte medvirkede desuden et stort
blæserorkester – en festlig optakt til julen.
Ind i mellem var SÅBYNODERNE sammen med Sawarabykoret med til at gøre ”Juleønskekoncerten” i Kisserup Kirke til en dejlig
oplevelse.
Ved alle tre koncerter var der stemningsfuldt Luciaoptog.
De
tre
korledere/organister/dirigenter
Yuzuru Hiranaka, Anders Danman og Marie
Villadsen førte koncerterne festligt igennem.
Tak til Menighedsrådet for økonomiske bidrag til flotte T-shirts med eget logo, stof til
egne Luciadragter – syet af frivillige voksne –
og til leje af bus til København.

Forinden et valgt medlem
første gang tager sæde i et menighedsråd, afgiver han/hun
en skriftlig erklæring på ære
og samvittighed om at ville
udføre det ham/hende betroede hverv i troskab mod den
danske evangelisk-lutherske
folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne
menigheds liv og vækst.
Skriftlig på ære og samvittighed – mindre kan ikke gøre det. Og det er godt, at det

Vi er nu startet på anden del af sæsonen og
har lagt ud med en CD-optagelse i Saaby Kirke af juleprogrammet – professionelt optaget
af en forælder.
I løbet af foråret er planlagt korworkshop
for de ældste, deltagelse i korstævne i Roskildehallerne, medvirken Palmesøndag i Såby
Kirke som vi plejer, og sang ved Valborgaften
på Tadre Mølle den 30. april.
Der bliver altså igen travlt, men med lidt
mere luft mellem arrangementerne.
Den 4. februar udvides koret med børn fra
skolens 2.klasser – de skal være velkomne.
Karin Gottfredsen

er sådan, for det er med til at
understrege betydningen af
menighedsrådenes virke.
Det er al mulig grund til at
opfordre alle folkekirkemedlemmer til i den kommende
tid at gøre sig klart, hvem det
er, de ønsker skal sidde i menighedsrådene.
I et godt og harmonisk
samarbejde mellem præsten
(der er selvskrevet medlem af
menighedsrådet) og de folkevalgte rådsmedlemmer er det

næsten uanet, hvad der på
initiativ af menighedsrådet
kan udføres for at skabe de
gode vilkår, som er så vigtige
for det åndelige liv i et sogn.
Henry Petersen
Formand for Kirke Såby
Kisserup menighedsråd
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Gudstjenesteliste
Marts - Apri - Maj 2016

Gudstjenesteliste

Hvalsø

Særløse

Kr. Saaby

Kisserup

Søndag den 6. marts
Midfaste

10.30
AS
12.00
AS Dåbsguds.*
17.00
AS
Pitstop for sjælen
-

9.00
AS

10.30
PJS
Wienfield
Churchband
-

-

18.30
Kirkespisning
PJS

-

Onsdage den 2/3, 23/3, 6/4,
13/4, 11/5, 25/5
Onsdag den 9. marts

-

-

-

Torsdag den 10. marts

19.00
Musikguds. om
David Bowie

-

-

Søndag den 13. marts
Mariæ bebudelsesdag
Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp
Søndag den 20. marts
Palmesøndag

10.30
AS

-

9.00
PJS

10.30
PJS

10.30
MBH

-

10.30
PJS
Børnegudstj

-

Torsdag den 24. marts
Skærtorsdag

16.30
SVUT
Nadverguds.

18.00
PJS
måltidsgudstj

16.00
PJS
m/nadver

Fredag den 25. marts
Langfredag

18.00
SVUT
Nadverguds. &
spisning
10.30
AS

-

Kirken på hjul
se side 11

Kirken på hjul
Se side 11

Lørdag den 26. marts

-

-

-

Søndag den 27. marts
Påskedag

10.30
AS

9.00
AS

22.00
PJS
Midnatsgudstj
m/absolution
9.00
PJS

Mandag den 28. marts
Anden påskedag

-

10.30
AS

9.00
AS

-

Torsdag den 31. marts

17.00
MBH
Spaghetti-guds.

-

-

Søndag den 3. april
1. søndag efter påske

10.30
SVUT

-

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 10. april
2.s.e. påske

-

10.30
AS

9.00
AS

-
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10.30
PJS

Gudstjenesteliste
Marts - Apri - Maj 2016

Gudstjenesteliste
Søndag den 17. april
3.s.e. påske

Hvalsø
10.30
AS
12.00
AS Dåbsguds. *
17.00
MBH
Luk Bibelen op

Særløse
9.00
AS

Kr. Saaby
9.00
PJS

Kisserup
10.30
PJS

-

-

-

Fredag den 22. april
Bededag

10.30
SVUT

-

10.30
PJS

9.00
PJS
m/nadver

Søndag den 24. april
4.s.e. påske

10.30
AS

9.00
AS

10.30
PJS
Konfirmation

-

Søndag den 1. maj
5.s.e. påske

9.00
SVUT

10.30
SVUT

10.30
PJS
Konfirmation

-

Torsdag den 5. maj
Kristi himmelfarts dag

9.30 - AS
Konfirmation
7.A
11.30 - AS
Konfirmation
7.B
10.30 - SVUT
Konfirmation
7.C

-

-

9.00
MBH

-

10.30
AS

-

9.00
PJS

10.30
PJS

10.30
PJS

-

Onsdag den 20. april

Søndag den 8. maj
6.s.e. påske
Søndag den 15. maj
Pinsedag
Mandag den 16. maj
Anden pinsedag

9.00
10.30
AS
AS
12.00
AS Dåbsguds. *
9.00
PJS

Søndag den 22. maj
Trinitatis søndag

Udflugt til Søren E. Jensen Øster Nykirke

Udflugt til Søren E. Jensen Øster Nykirke

9.00
PJS

10.30
PJS

Søndag den 29. maj
1. søndag efter Trinitatis

10.30
SVUT

9.00
SVUT

10.30
PJS

-

* Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis nogen er tilmeldt.

Gudstjenester på
Ældrecenter kl. 10.30
Onsdag den 9. marts: PJS
Onsdag den 13. april: AS
Onsdag den 11. maj: SVUT

PJS: Poul Joachim Stender
SVUT: Sven Ulrik Terp
MBH: Maria Brink Hesel
AS: Anne Spangsberg
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Anne B. Spangsberg

Sven Ulrik Terp

KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE
Sognepræst Anne Spangsberg
Præstegårdsvej 2A
4330 Hvalsø. Tlf 46 40 80 55
E-mail:anne.spangsberg@paradis.dk
www.hvalsoe-kirke.dk
Træffes bedst tirsdag og onsdag kl. 10-11, torsdag
kl. 16-17 el. efter aftale. Træffes ikke mandag.
Overenskomstansat sognepræst
Sven Ulrik Terp
Fuglevænget 12, 4700 Næstved
Tlf.nr.: 2912 8063. E-mail:svut@km.dk

Var først vikar for Maria Brink Hesel fra februar - oktober
2015 og siden vikar i Søren E. Jensens orlov indtil den 15.
oktober 2016.

Børne- og ungdomspræst
Maria Brink Hesel. Tlf.nr.: 2330 2282.
E-mail:mbh@km.dk
Præstesekretær Marianne Herss
Træffes på kirkekontoret mandag og fredag
kl. 10-14. Tlf. 4640 9665. E-mail: mher@km.dk
Organist Linda Baarsgaard
Hallebyorevej 64, Hallebyore, 4450 Jyderup.
Tlf: 3526 2430
E-mail: linda@hvalsoe-kirke.dk.
Fridag om mandagen
Kirkegårdsleder i Hvalsø og Særløse
Søren Christensen
Præstegårdsvej 2C, 4330 Hvalsø. Tlf. 4640 9501
E-mail: sc@hvalsoe-kirke.dk
Hvalsø kirkegårdskontor
Kontortid hverdage ml. 10-12
Kirkesanger i Hvalsø og Særløse
Helene Gerup, tlf. 20532512, Omø Havnevej 43,
4230 Skælskør
Formand for Hvalsø-Særløse fælles
menighedsråd:
Peter Witthøft-Rasmussen,
Kløvermarken 6,
4330 Hvalsø.
Telefon 46 40 78 03. E-mail: pwr@dsb.dk

Maria Brink Hesel

Poul Joachim Stender

KIRKE SAABY OG KISSERUP
Sognepræst Poul Joachim Stender
Kirke Saaby Præstegård, Bogøvej 1,
4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2117
Træffes ikke mandag. E-mail: pjs@km.dk
Hjemmeside: www.saabykisserup.dk
Præstesekretær Helle Möbius
Træffes på kirkekontoret tirsdag kl. 8.00-16.00
Tlf. 4649 2117 / 2211 8117. E-mail: hemb@km.dk
Organist Anders Danman
Fredericiagade 94, 2., 1310 København K
Tlf. 2168 5189
E-mail: anders@danman.dk · www.danman.dk
Graver i Kirke Saaby og Kisserup
Mark Tim Kjær
Tlf.: 27 51 20 55
E-mail: saabykirkegaard@gmail.com
Arbejds- og postadresse
Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby
Kontortid 10-12
Kirkesanger for Kirke Saaby-Kisserup
Therese Harris Buus Nielsen, tlf. 9395 2391
E-mail: theresehbnielsen@gmail.com
Formand for menighedsrådet
i Kirke Saaby og Kisserup:
Henry Petersen, Fanøvej 2,
4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2451
henry.petersen@privat.dk
Kirke- og kulturmedarbejder for børne- og
ungdomsarbejdet
Tinne Leth, Ulstrup Sønderstrand 4,
4400 Kalundborg, tlf. 8111 4006
E-mail: kateket.tinneleth@hotmail.com
Sawarabykoret
Henvendelse til organist Anders Danman

Kirkebil:

Ring efter Carstens Taxa, tlf. 4649 2700.

Find Hvalsø, Særløse, Kirke Saaby og
Kisserup Kirker på Facebook

